
REGULAMIN 
VII  Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego 

i Mistrzostwa Gminy Purda 
w siatkówce plażowej amatorów 

KLEBARK OPEN 2013 
 

 
Termin rozgrywek:  

 10.08.2013 , godz. 10:00 – turniej główny 
 

Liczba drużyn:  

 12  
 

Drużyny:  
 2 osobowe, bez podziału na płeć i wiek (formuła open) 

 

Warunek uczestnictwa: 
 przynajmniej 1 osoba z drużyny musi udokumentować zamieszkanie na terenie 

powiatu olsztyńskiego 
 turniej przeznaczony jest dla amatorów, ważna karta zawodnicza PZPS 

dyskwalifikuje zawodnika z uczestnictwa w turnieju 

 
System   rozgrywek:  

 brazylijski – drabinka turniejowa – cztery zespoły losują szczęśliwy los 
premiowany przejściem do następnej rundy (nie gra pierwszego meczu - patrz 
drabinka turniejowa) 

 
Sędziowanie: 

 w każdym meczu sędziować będzie 1 sędzia, wyznaczony przez organizatorów 
 sporne kwestie dyskutować z sędzią może tylko kapitan drużyny 

 

Planowane nagrody:  
 gwarantowane nagrody dla trzech pierwszych drużyn 

 
Wpisowe:  

 20 zł od zespołu, płatne na miejscu przed rozpoczęciem turnieju – wpisowe 

przeznaczone jest na wodę mineralną, batony energetyczne, mały upominek-
pamiątka. 

 
Zgłoszenia:  

 Tylko drogą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy na www.klebark.pl)           
lub poprzez e-mail: karolina@klebark.pl 

 W zgłoszeniu podać należy: imiona i nazwiska zawodników, miejsce 

zamieszkania, rocznik urodzenia, telefon kontaktowy do kapitana 
 Zgłoszenia przyjmowane są do 8.08.2013 do godz. 21:00 

 Po terminie zgłoszeń nie są możliwe zmiany osobowe drużyn 
 Zgłoszenie do zawodów oznacza automatyczną akceptację niniejszego 

regulaminu 

 
Sprawy organizacyjne:  

 Do godziny 9:30 prosimy o osobiste potwierdzenie uczestnictwa  
 Losowanie godz. 9:45 – nie potwierdzenie udziału do tej godziny równoznaczne 

jest z dyskwalifikacją zespołu 

http://www.klebark.pl/
mailto:karolina@klebark.pl


 turniej odbędzie się, jeżeli pogoda w momencie rozpoczęcia zawodów będzie na 

to pozwalać, rozgrywki zostaną przerwane, jeśli pogoda uniemożliwi ich 
kontynuowanie (silny wiatr, ulewny deszcz itp.) 

 zawodnicy zobowiązani są do zabrania jakiegokolwiek dokumentu tożsamości 
(niepełnoletni zawodnicy muszą mieć zgody rodziców na uczestnictwo w 

turnieju) 
 

Dodatkowe informacje: 

 zawodnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora na czas trwania zawodów 
 nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu grozi dyskwalifikacją 

 wszelkie kwestie sportowo-organizacyjne rozstrzygają organizatorzy 
 w czasie trwania turnieju zorganizowany zostanie ogródek gastronomiczny 
 wieczorem "bankiet" dla uczestników, organizatorów turnieju  i zaproszonych 

gości 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji 
regulaminu!!! 

 


